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Plats Kevinge seniorboende 
 

Närvarande 
ledamöter 

Marianne Pettersson 
Börje Klingvall 
Ulf Bennetter 
Sven Norén  
 

Suppleant Hans Blomberg 
 

Adjungerade Solveig Engdahl 
Berit Zethraeus 
 

1. Mötets 
öppnande  

Ordförande, Marianne Pettersson, öppnade mötet. 
  

2. Fastställande 
av 
dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
Schemaändringar, årsmötet och annons hos Volontärbyrån tas upp under 
Planering, Övrigt. 
 

3. Föregående 
protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna med ändring av punkt 3, 
ekonomin: 250 i stället för 500 pennor. 
 

4. Ekonomin Ekonomin är tillfredsställande.  
Beslutades att införskaffa en smartphone att deponeras hos Marianne 
Pettersson. 
Beslutades att tillsvidare inte ta betalt av deltagarna vid tema- och 
övningsträffar. 
Berit påpekade att vi behöver ha en buffert för att kunna anlita externa 
tekniker vid ev nätverksproblem. Tidigare har vi fått hjälp av kommunens 
IT-avdelning men de behöver få ett OK från socialkontoret för att kunna 
hjälpa oss. 
 

5. Skrivelser Genomgång av SeniorNets mail nr 2, februari. Beslutades att Marianne, 
Solveig och Göran anmäls som deltagare vid SeniorNet Swedens årsmöte 
18 april i Landstingshuset. 
 

6. Rapporter Margareta hade rapporterat från Kevingerådets senaste möte. Man hade 
diskuterat taggar (nycklar), projektorn (bild och framför allt ljud), 
restaurangen, gemensamma utrymmen. 
 
Telefonkontakter med medlemmar som aldrig deltar. Marianne och Sven 
fortsätter att ringa runt. Ev behöver en ny förteckning tas fram. 
 

7. Planering  Schemaändringar tas upp vid det konstituerande mötet efter årsmötet. 
  
Ulf erbjud sig att vara ordförande vid årsmötet, Solveig sekreterare. 
Handlingarna finns på vår hemsida och skrivs ut i lämpligt antal före mötet 
(Sven). 
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Volontärbyrån. Marianne formulerar annons efter handledare. Berit lägger 
ut den. 

8. Övriga frågor Diskuterades varför vi äldre behöver vara ”digitala” och vad vi behöver för 
verktyg för att uppnå detta. Solveig och Hans tar fram underlag som ska 
kunna läggas in som blänkare i veckobreven.  
 
SeniorNet Danderyds framtid diskuterades. Ajourneras till nya styrelsen. 
 

9. Nästa möte Nästa möte äger rum onsdagen den 14 mars efter årsmötet. 
 

10. Avslutning  Ordförande avslutade mötet.  
 

 

Vid pennan     Ordförande 

 

Berit Zethraeus   Marianne Pettersson 


